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R O Z H O D N U T I E 
 

 

 

 

Číslo: 0005/2013/L-PS                         Bratislava 11.03.2013 

Číslo spisu:1411-2013-BA                                                                 

 

 

 

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor legislatívno-právny, ako orgán príslušný 

na konanie podľa § 9 ods. 1 písm. b) druhého bodu a § 9 ods. 1 písm. c) prvého bodu 

v spojení s § 15 ods. 4 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach  

 

r o z h o d o l  
 

 

podľa § 13 ods. 1 písm. i) prvého bodu zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových 

odvetviach tak, že regulovanému subjektu Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6,  

816 47 Bratislava, IČO 36 361 518 vydáva 

 

predchádzajúci súhlas 

 

na  vymenovanie Ing. Márie Novákovej, nar. xxxxxx x, bytom xxxx xx x x xxxx za osobu 

povinnú zabezpečiť súlad prevádzkovateľa distribučnej sústavy. 

 

Odôvodnenie: 

 

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) bola dňa 22. februára 2013 

doručená a zaevidovaná pod podacím číslom úradu 7043/2013/BA žiadosť spoločnosti 

Západoslovenská distribučná, a.s. (ďalej len „regulovaný subjekt“), vo veci vydania 

predchádzajúceho súhlasu úradu na vymenovanie Ing. Márie Novákovej za osobu povinnú 

zabezpečiť súlad prevádzkovateľa distribučnej sústavy podľa ustanovenia § 32 ods. 6 zákona 

č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov  (ďalej len „zákon 

o energetike“). 

 

Spolu s uvedenou žiadosťou regulovaný subjekt predložil úradu prílohy, ktoré sú 

z hľadiska rozsahu ustanovené v § 2 ods. 2 vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví  

č. 346/2012 Z. z. o náležitostiach žiadosti o vydanie predchádzajúceho súhlasu (ďalej len 

„vyhláška“) okrem prílohy ustanovenej v § 2 ods. 2 písm. h). 

 

Regulovaný subjekt v žiadosti uviedol, že žiadosť o vydanie predchádzajúceho súhlasu 

na vymenovanie Ing. Márie Novákovej za osobu povinnú zabezpečiť súlad, neobsahuje 

potvrdenie príslušného súdu, že navrhovaná osoba nie je ku dňu predloženia žiadosti 

o vydanie predchádzajúceho súhlasu v konkurze alebo v reštrukturalizácii. Uvedenú 

skutočnosť odôvodnil tým, že takéto potvrdenie navrhovaná osoba nemohla objektívne získať 
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pred podaním žiadosti, preto ho dodatočne, bezodkladne úradu po jeho vydaní  

a vyhotovení príslušným súdom predloží. Dňa 25. februára 2013 bolo úradu doručené  

a pod podacím číslom úradu 7177/2013/BA zaevidované doplnenie žiadosti, ktorým 

regulovaný subjekt doplnil žiadosť podľa § 2 ods. 2 písm. h) vyhlášky o potvrdenie 

Okresného súdu Bratislava I zo dňa 22. februára 2013 č. k. 885/K/2013. Doručením 

potvrdenia Okresného súdu Bratislava I, žiadosť regulovaného subjektu z hľadiska rozsahu 

príloh vymedzených a ustanovených vyhláškou obsahovala všetky prílohy. 

 

Podľa ustanovenia § 32 ods. 6 zákona o energetike úrad oznámi prevádzkovateľovi 

distribučnej sústavy deň doručenia úplnej žiadosti o vydanie predchádzajúceho súhlasu.  

 

Úrad listom č. 7550/2013/BA zo dňa 28. februára 2013 oznámil regulovanému 

subjektu, že za deň doručenia úplnej žiadosti na vydanie predchádzajúceho súhlasu úradu 

považuje deň 22. február 2013, nakoľko regulovaný subjekt konal v  záujme veci a predložil 

všetky doklady podľa zákona o energetike a vyhlášky tak, aby úrad mohol vydať 

predchádzajúci súhlas na vymenovanie Ing. Márie Novákovej za osobu povinnú zabezpečiť 

súlad prevádzkovateľa distribučnej sústavy. 

 

Na toto konanie sa podľa § 41 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových 

odvetviach nevzťahuje ustanovenie § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 

(správny poriadok) v znení neskorších predpisov, nakoľko úrad vychádzal pri vydaní 

rozhodnutia iba z podkladov predložených regulovaným subjektom a regulovanému subjektu 

sa v danej veci vyhovelo v plnom rozsahu. 
 

Pretože regulovaný subjekt splnil všetky náležitosti a podmienky podľa § 32 zákona 

o energetike,  § 2 vyhlášky a zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach, 

úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia. 

 

Poučenie: 
 

Proti tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie. Odvolanie treba podať na Úrad pre 

reguláciu sieťových odvetví, odbor legislatívno-právny, Bajkalská 27, P. O. Box 12, 820 07 

Bratislava 27 v lehote 15 dní odo dňa jeho oznámenia. Toto rozhodnutie je preskúmateľné 

súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov. 

                                                                      

                 

 

 

 

 

                     JUDr. Janka Vávrová 

                 riaditeľka odboru legislatívno-právneho   

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozhodnutie sa doručí: 
 

Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava   


